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STYREPROTOKOLL 
Aalesund Svømme og Livredningsklubb 

2018 
Sted:  Aaslk’s klubbrom, Moa Svømmehall Dato: 03.09.2018 

 Ålesund Tid: 19.00 - 21.00 
Oppmøte:  FM IFM Navn Funksjon 

√  Espen Remme Styreleder 
√  Christin Pedersen Nestleder 
√  Hans Furstrand Kasserer 
 X Anders Beite Styremedlem 

√  Liv Hofseth Styremedlem 
√  Stian Tjervåg Fredriksen Styremedlem 
√  Håkon Teigeland Styremedlem 
√  Eirik Bjørnevik Utøverrepresentant 
√  Cathrin Remøy Varamedlem 
√  Lasse Hoel Varamedlem 

I. Formelt til møtet 

 
Oppmøte: 
I tillegg til alle styremedlemmer var også alle varamedlemmer kalt inn.  
Daglig leder var også tilstede under møtet. 
 
Innkalling og sakliste:  
Det var ingen anmerkning til innkallingen.  
Saklisten ble enstemmig vedtatt med noen endringer. 
Styremøtet ble erklært lovlig satt. 
 
Godkjennelse av styreprotokoll: 
Forrige styreprotokoll ble godkjent. 
 
 

II. Saker til beslutning 

Sak 21 Innkomne saker 

 

Svømmedyktig ungdom 

Lasse Hoel kom med forslag om at klubben skal se på mulighetene til å starte opp prosjekt "Svømmedyktig ungdom" 
Dette er et prosjekt hvor klubben tilbyr intensivkurs for ungdom i alderen 10 til 15 år i høstferie, vinterferier og første 
og siste uken av sommerferien. Kursene bør være gratis eller ha kun en liten egenandel for deltakerne. Det bør gjøres i 
et samarbeid med kommunen og det må skaffes sponsorer til prosjektet. 

 

Norges Svømmeskolebesøk 

Torsdag 4 oktober kommer Norges Svømmeskole til klubben. Agenda er: 

17.0 – 18.30 Observere svømmeskole på Blindheim. Styret/svømmeskoleansvarlig/hovedinstruktører 
18.0 19.00 – 21.00: Møte på Moa med instruktører, styret, hovedinstruktører og svømmeskoleansvarlig. 

Gjerne også rekrutt-trenere 
Det er ønskelig at så mange fra styret kan stille så de får et innblikk i klubbens arbeid. 
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Bredere tilbud 

Slik klubben er organisert i dag kan de som ønsker å gå inn i klubben etter svømmeskolen enten bli med i konkurranse 
klassene (K4 til K1) og satse eller å gå over til synkron. Klubben mangler tilbud til de som ikke ønsker dette, samtidig 
slutter ofte utøverne når de begynner på ungdomskolen, pga mer leker og mindre tid til trening. Lasse Hoel kom 
derfor med forslag om å lage en "Vill i vann"/bredde gruppe for de yngste og en egen treningsgruppe for de fra 13-19. 
På denne måten vil vi bli en klubb for alle, samtidig som vi kan få holde på ungdommen som vi kan utvikle til 
fremtidige instruktører/trenere. 

 
Vedtak: 

1. Styret er positive til prosjekt "Svømmedyktige ungdom" og ber daglig leder vurdere klubbens kapasitet til et slikt 
prosjekt. 

2.  Styret tar informasjon om svømmeskolebesøk til orientering og oppfordrer så mange som mulig fra styret til å 
stille. 

3. Styret slutter seg til forslaget for å få til en bredde gruppe /"Vill i vann" og treningsguppe for ungdom. 
 

Sak 22 SBM svøm 

 

Stevnet holdes 21. til 23. september og arbeidet med planlegging er godt i gang. 

Som vanlig er utfordringen å få folk til de ulike dugnadsjobbene. 

 

Vedtak: 

1. Styret tar informasjonen om stevnet til orientering. 
2. Styret ser at det er mange oppgaver i klubben som ikke blir gjort pga manglende ressurser og vil derfor at alle 

foreldre i klubben må bidra på dugandsoppgaver utover stevnejobber. 
Styret ber Liv og Sture sette opp en liste over de ulike dugandsjobbene som klubben trenger, ikke bare i 
forbindes med stevner med også annet som Aquarius og sponsorutvalget. 
Disse jobbene må så bli fylt opp på foreldremøtene som kommer nå i løpet av kort tid. 
 
 

Sak 23 Økonomi ved Hans 

 
- Pr 31.8.18 hadde klubben en minus på 150.000 i regnskapet. 
- Pga svømmeskolen og tilskudd til barnehagesvømming har klubben for tiden god likviditet. 
-   

Vedtak: 

1. Stryet tok informasjonen til orientering. 

 
Sak 24 

 
Sportslig ved Stian 

 
Trenere 
Slik organiseringen er i dag mangler klubben trenere på Moa til rekrutt og K3/K2. Hvem som trener hva er mulig å 
endre på ut fra de ulike trenerne egenskaper og kunnskaper. Klubben mangler også noen som kan trene K1 når 
Rui er syk/borte. Det er lagt ned mye arbeid i å finne nye trenere, bl.a. har tidligere utøvere samt informere på 
egne hjemmesider. Dessverre har ikke dette hjulpet.  
 
Det er nå satt i gang med trenersamlinger for trenere og den første skal være i helgen. 
 



Side 3 av 4 
 

Vedtak: 

1. Stryet vedtok å lyse ut en stilling som trener/assistent i en 50 til 75% stilling så vi kan se hva som finnes og hva vi 
kan få tak i. 

2. Vurdering knyttet til lønn må gjøres. 
3. Styret ønsker også at klubben skal jobbe med å egne utøvere som instruktører og trenere og jobbe med å utvikle 

et godt trenermiljø. 

 
Sak 25 

 
Drift ved Sture 
 

Sture informerte om:  

Barnehage svømming.  
o Runde 1 er i gang og det er positive tilbakemeldinger fra alle barnehagene som er med. Klubben har 

mottatt 1.4 mill i tilskudd og har 440 påmeldte barn. Vi har totalt plass til 710 barn og skal ha en runde til 
før jul og kan ta en 3 over nyttår. 

o Kommunen har også satt i gang svømmekurs for barnehagebarn. I forbindes med det hadde daglig leder 
og styreleder et kommunen for å få en orientering om dette  

Svømmeskolen  
o Svømmeskolen er startet opp igjen for høsten. Det vil være 10 uker kurs og totalt 3 runder pr skoleår. 
o Klubben hadde 14 nye instruktører på kurs 
o Det er nå klart til å starte svømmeskole på Sjøholt. 

- Samarbeid med Moa 
o Det har den siste tiden kommet en del mailer fra Moa med klager på klubbens opptreden i hallen. 
o Den 18. september skal det møte med hallen om samarbeidet. 

 

Vedtak: 

1. Styret vedtok at klubben stiller med daglig leder, styreleder og sportslig leder på møtet med Moa 
2. Styret vedtok at daglig leder og styreleder tar et møte med ledelsen for Kultur og Idrett i kommunen for å 

diskutere samarbeidsforholdet ved hallen. 

V. Eventuelt, evaluering og oppsummering 

a) Eventuelt 
- Klubben trenger egne Livredningsinstruktører. Lasse og Stian sjekker om Stians bakgrunn fra tidligere med evt 

ekstra kurs kan gjøre han til instruktør på kortsikt, men det er ønskelig å jobbe med å finne egne instruktører på 

lang sikt. 

 

b) Saker til neste styremøte. 

Følgende møteplan er vedtatt for styret Aaslk i 2018-2019: 

Onsdag 4. april 
Onsdag 2. mai  
Onsdag 6.juni 
Onsdag 29. august 
Onsdag 3.oktober 

Onsdag 7. november 
Onsdag 5. desember 
Onsdag 9. januar 2019 
Onsdag 6 februar 2019 

Styresak Saksansvarlig 
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Ålesund, 07. september 2018 
 
 
 
 
______________________________ _______________________________ _______________________________ 
Styreleder    Nestleder    Styremedlem  
Espen Remme    Christin Pedersen   Stian Tjervåg Fredriksen 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  ______________________________ _______________________________ 
Styremedlem     Styremedlem    Vara 
Liv Hofseth    Håkon Teigeland    Cathrin Remø 
 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Vara     Utøverrepresentan 
Lasse Hoel    Eirik  Bjørnevik 


